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D I N  C U P R I N S

Din modul în care este descrisã în Sfânta Scripturã
Naºterea Domnului Iisus Hristos ºi împrejurãrile în care
aceasta s-a petrecut, desprindem o serie de învaþãminte.
Astfel, aflãm cã Naºterea Domnului a avut loc din
iubirea lui Dumnezeu faþa de oameni: ��Aºa a iubit
Dumnezeu lumea, încât pe fiul Sãu Cel Unul-Nãscut L-
a dat, ca tot cel ce crede întru El sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã�� (Ioan 3,16) 

Dar de ce a fost nevoie ca Dumnezeu sã se întru-
peze? 

Din Sfânta Scripturã ºi din Sfânta Tradiþie ºtim cã
Adam ºi Eva au nesocotit porunca lui Dumnezeu datã
la creaþie, iar urmarea pãcatului lor a fost moartea: ��De
aceea, precum printr-un om a intrat pãcatul în lume ºi
prin pãcat moartea, aºa moartea a trecut la toþi oamenii,
prin acela în care toþi au pacãtuit�� (Romani 5, 12). ��Plata
pãcatului este moartea�� (Romani 6, 23). Este vorba nu
numai de moartea fizicã, ci ºi de moartea veºnicã, adicã de
chinurile fãrã de sfârºit. Dar aceasta era o stare prea chinuitoare ºi

nu putea fi rãbdatã nici de iubirea lui Dumnezeu. Se cerea
mântuirea omului din ea.

Nici un om, însã, nu putea mântui pe ceilalþi de pãcat,
cãci fiecare era ��rob legii pãcatului�� (Romani 7, 23).
Împãcarea cu Dumnezeu trebuia sã fie o faptã la care
sã ia parte Însuºi Dumnezeu, iar moartea nu putea fi
înlãturatã decât prin viaþã fãrã de sfârºit, care se aflã
numai la Dumnezeu. De aceea mântuirea omului tre-
buia înfãptuitã de Dumnezeu. De ce nu a fãcut acest
lucru Dumnezeu, fãrã a se întrupa? 

În primul rând, pentru cã dreptatea cerea ca, pre-
cum un om a cãlcat legea ascultãrii de Dumnezeu, un
Om se cãdea sã ºi ispaºeascã, împlinind aceastã lege

prin ascultare ºi plãtind cu viaþa sa nevinovatã cãlcarea
poruncii fãcutã de primii oameni: ��Precum prin neas-

cultarea unui om s-au fãcut pacãtoºi cei mulþi, tot aºa ºi
prin ascultarea Unuia se vor face drepþi cei mulþi�� (Romani

5, 19). 
(continuare în pag.5)

HRISTOS SE NAªTE, SLÃVIÞI-L
FIULUI LUI DUMNEZEUMOTIVELE ÎNTRUPÃRII

�Iar dupã ce îngerii au plecat de la
ei,  la cer, pãstorii vorbeau unii

cãtre alþii: Sã mergem dar pânã la
Betleem sã  vedem cuvântul acesta

ce s-a fãcut  ºi pe care Domnul ni l-
a fãcut cunoscut� (Luca 2,15)

Iubiþi creºtini,

Ca ºi acum douã mii de ani,
fiecare creºtin, în aceste zile ale
prãznuirii Naºterii Domnului Iisus
Hristos, aidoma pãstorilor din
Evanghelia de la Luca, cãlãtoreºte cu
cugetul la Betleem, în peºtera unde s-
a nãscut Mântuitorul lumii.

Pãstorii, mergând la Betleem,
au vãzut Pruncul Dumnezeiesc, pe
Mama Lui ºi pe bãtrânul Iosif, ºi s-au
închinat. �Bucurându-se, s-au întors
mãrind ºi lãudând pe Dumnezeu,
pentru toate câte vãzuserã ºi auzi-
serã, precum li se spusese� (Luca
2,20)

Noi astãzi vedem minunea
Naºterii Domnuluiá imaginatã pe
icoaneá ºi descoperim douã realitãþi:
una dumnezeiascã ºi una omeneascã.
Aspectul dumnezeiesc este naºterea
din Tatã fãrã mamã, iar cel omenesc
� naºterea din mamã fãrã tatã.

Dacã privim partea ome-
neascã a icoanei, vedem un staul, în
care se adãposteau vitele: întunecos,
friguros, lipsit de cele mai ele-
mentare lucruri, necesare naºterii
unui prunc. O maicã îngânduratã,
care nu gãsise adãpost pentru unicul
ei fiu, despre care ºtia de la înger cã
este de la Duhul Sfânt. Pruncul cu

nevinovaþia lui încãlzea acest locaº
neprietenos. Era într-un fel faþa unei
omeniri sãrace de duh, apãsatã de
atâtea lipsuri, fãrã nici un orizont
spiritual.

Dar dincolo de aceastã
înfãþiºareá care nu lasã sã se înrevadã
aici un sãlaº dumnezeiesc, auzim
corul îngerilor cu o cântare nemai-
auzitã pânã atunci, în care chemarea
de preamãrire a lui Dumnezeu se
uneºte cu mesajul pãcii buneivoiri
între oameni: �Slavã întru cei de sus
lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace,
între oameni bunãvoire� (Luca 2,13-
14).

Cerul ºi pãmântul s-au unit
preamãrind pe Hristos, în care
Dumnezeu ºi omul au devenit una.
Fiul lui Dumnezeu s-a fãcut aseme-
nea nouã, în afarã de pãcat, dar a
rãmas Dumnezeu. A trãit ca om, a
flãmânzit, a însetat, a obosit, a sufe-
rit, dar a fost fãrã de pãcat, fiind
Dumnezeu.

Pãstorii s-au închinat ca unui
Mântuitor, magii i-au adus daruri ca
unui împãrat. Creºtinii îl cinstesc ca
pe un împãrat  ºi Dumnezeu, având
certitudinea cã Dumnezeu nu a lãsat
lumea la voia întâmplãrii dupã ce a
creat-o , ci a mântuit-o prin Fiul Sãu
ºi o conduce spre desãvârºire prin
Duhul Sfânt.

Iubiþi fii ºi fiice
duhovniceºti,

Dacã ne întrebãm: de ce

Dumnezeu  �  Tatãl a ales pentru
mântuirea noastrã calea trimiterii
Fiului Sãu Cel Unul Nãscut? De ce a
trebuit sã se întrupeze Cuvântul cel
veºnic? Cum este cu putinþã ca
Domnul slavei sã vinã în atâta smere-
nie, într-o iesle sãrãcãcioasã din
peºtera rece din Betleem ºi nu a gãsit
altã cale de a mântui omenirea, decât
calea smereniei, a slujirii ºi jertfei
Fiului Sãu? Rãspunsul drept ºi
cuprinzãtor îl gãsim la Sf.
Evanghelist Ioan care zice: �Cãci
Dumnezeu aºa a iubit lumea, încât pe
Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat, ca
oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã� (Ioan 3,16).

(continuare în pag. 2)
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DECRETUL  NR. 5180

Înalt Prea Sfinþiei sale, Înalt Prea Sfinþitului
VLADIMIR, Mitropolit al Chiºinãului ºi al întregii
Moldove

Prin decizia Sinodului Arhieresc, care s-a
desfãºurat la Moscova în catedrala Mântuitorului
Hristos, în perioada dintre 13-16 august anul 2000.
Înalt Prea Sfinþia Voastrã sunteþi numit membru per-
manent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Ruse.

Aceasta se aduce la cunoºtinþa Înalt Prea Sfinþiei
Voastre. 

Patriarhul Moscovei ºi a toatã Rusia  
ALEXII al II-lea

9 octombrie 2000, Moscova

DECRET AL PATRIARHULUI
MOSCOVEI ªI A TOATÃ

RUSIA
În anul 1992 Sf. Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române, prin actul sãu din 20 iunie,
a canonizat în ceata sfinþilor, de rând cu alþi
nevoitori ai evlaviei, pe Cuviosul Antipa din
Calapodeºti, nãscut în România în anul 1816,
ºi care a pri-mit schima monahiceascã pe Sf.
Munte Athos ºi timp de 16 ani, pânã la
sfârºitul vieþii sale, în anul 1882, s-a nevoit în
mãnãstirea Valaam a �Schimbãrii la Faþã a
Mântuitorului�.

Cinstirea Cuviosului Antipa se exprimã nu
doar în rugãciunile cãtre plãcutul lui
Dumnezeu, ci ºi în zugrãvirea icoanelor cu
chipul lui, precum ºi în construirea de sfinte
locaºe închinate acestui nevoitor.

În satul Calapodeºti, unde s-a nãscut stareþul,
se construieºte o mãnãstire în cinstea
Cuviosului Antipa. Numele Sfântului e inclus
în calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe
Române, iar viaþa în vieþile sfinþilor.

Respectând tradiþia existentã, conform

cãreia un sfânt ce s-a proslãvit în una din
Bisericile Ortodoxe Locale cu binecuvântarea
Înâistãtãtorului ei, fãrã respectarea actului ca-
nonizãrii, Noi am primit decizia de a semna
urmãtorul decret:

1.A se include în Calendarul bisericesc al
Bisericii Ortodoxe Ruse numele Cuviosului
Antipa de la Valaam.

2. A stabili ziua prãznuirii sfântului la 10/22
ianuarie.

3. Se binecuvânteazã zugrãvirea icoanelor
sfântului, luând ca model cele care existã deja
la mãnãstirea Valaam ºi în Biserica Ortodoxã
Românã cu chipul cuviosului.

4. Pânã la alcãtuirea sau traducerea din
limba românã, slujba în cinstea sfântului sã se
sãvârºeascã dupã rânduiala slujbei cuvioºilor.

5. Osemintele aflate ºi scoase de sub piatra
funerarã în anul 1991 la Valaam ºi care se odi-
hnesc în prezent în biserica Cuviosului
Serghie ºi Gherman din Valaam, a catedralei
�Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului�, sã li se
acorde cinstea ce se cuvine  sfintelor moaºte.

ALEXII al II
Patriarhul Moscovei ºi a toatã Rusia

19 iulie 2000, Moscova

Secvenþã de la ºedinþa de lucru a Sfântul
Sinod al Patriarhiei Moscovei

CANONIZAREA CUVIOSULUI ANTIPA
DIN CALAPODEªTI

(începutul în pag. 1)
Aceastã iubire nemãrginitã, dumnezeiascã

nu a îngãduit ca fãptura cea mai aleasã a lui
Dumnezeu sã fie înghiþitã de pieire, nu a
îngãduit ca pãcatul sã biruiascã firea ºi sã o
îndepãrteze de ziditorul ei. Cãci omenirea era
vrednicã de judecata ºi pedeapsa lui
Dumnezeu pentru pãcatele ei. Dumnezeu s-a
apropiat de oameni, i-a mângâiat, le-a tãmã-
duit rãnile trupeºti ºi sufleteºti, i-a luminat cu
învãþãtura Sa, le-a sfinþit bucuriile, S-a jertfit
pe cruce ca sã-i rãscumpere din robia pãcatu-
lui ºi din osânda morþii, iubirea Lui fiind
legatã de însãºi fiinþa lui Dumnezeu, precum
ne spune Sf. Evanghelist Ioan: �Dumnezeu
este iubire� (I Ioan 4,16).

Dragii mei,

În acest an jubiliar noi, mai des ca
oricând, privim icoana care ne înfãþiºeazã
Naºterea Domnului nostru Iisus Hristos, prea-
mãrind pe Dumnezeu-Tatãl ºi închinându-ne
împreunã cu pãstorii, cu magii ºi cu tot nea-
mul creºtinesc Pruncului dumnezeiesc.
Lãudãm pe Preacurata Maicã ºi pururea
Fecioarã Maria pentru împlinirea celor spuse

de la Domnul prin înger, pentru curãþenia
vieþii ei ºi o cinstim mai presus decât pe heru-
vimi ºi pe serafimi, pentru cã a nãscut pe
Mântuitorul sufletelor noastre.

Imaginea icoanei Naºterii Domnului a
însoþit ºi numeroase manifestãri de sãrbãtoare
a Jubileului�2000, care pentru Ortodoxie a
început la 7 ianuarie 2000 cu Sfânta
Liturghie, sãvârºitã de toþi Întâistãtãtorii
Bisericilor Ortodoxe în peºtera din Betleem.
Am avut marea fericire duhovniceascã sã par-
ticip la aceastã sãrbãtoare în calitate de Întâi-
stãtãtor al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Pe parcursul anului au avut loc sãrbã-
tori ale Jubileului-2000 în episcopii, în cen-
trele judeþene, în municipiul Chiºinãu ºi în
parohii.

În atmosfera jubiliarã  a Naºterii
Domnului vã îndemn pe toþi, iubiþi creºtini, sã
mulþumim Domnului pentru toate obþinute în
acest an de sfârºit al mileniului II. Sã pãºim
cu încredere ºi speranþã în mileniul III, nãdãj-
duind într-un viitor fericit al omenirii, de care
ne vom învrednici numai prin întãrirea cre-
dinþei, sãvârºirea faptelor bune ºi pocãinþã
sincerã.

Transmit tuturor urãri de sãnãtate,
fericire, mântuire sufleteascã ºi în toate cele
folositoare bunã sporire.

�Bucuraþi-vã! Desãvârºiþi-vã, mângâ-
iaþi-vã, fiþi uniþi în cuget, trãiþi în pace ºi
Dumnezeul dragostei ºi al pãcii va fi cu voi�
(II Corinteni 13,11).

Crãciun fericit!  La mulþi ani!

Cu arhiereºti binecuvântãri,
+ VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIªINÃULUI ªI 
AL ÎNTREGII MOLDOVE

Naºterea Domnului  
2000/2001,   or. Chiºinãu

PASTORALÃ LA NAªTEREA DOMNULUI

Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Duminicã, 17 decembrie
A sãvârºit Sfânta Liturghie în Catedrala din Chiºinãu.

Luni, 18 decembrie
A sãvârºit Vecernia în Catedrala din Chiºinãu;

Marþi, 19 decembrie
Prãznuirea Sf. Ierarh Nicolae, din Mira Lichiei, fãcãtorul

de minuni. A sãvârºit Sf. Liturghie, împreunã cu un sobor de
preoþi, la mãnãstirea �Adormirea Maicii Domnului� din
comuna Þigãneºti, judeþul Chiºinãu.

În aceeaºi zi, stareþul mãnãstirii, ieromonahul Irinarh
(Costru) a fost ridicat la treapta de egumen.

Vineri, 22 decembrie
A sãvârºit  slujba �Acatistului Acoperãmântului Maicii

Domnului� la Catedrala din Chiºinãu.
Duminicã, 24 decembrie

A sãvârºit Sfânta Liturghie la Catedrala din Chiºinãu. În
cadrul serviciului divin, diaconul Diodor Tataru a fost hiro-
tonit ca preot, iar Emilian Mihalciuc a fost hirotonit ca dia-
con.

În perioada 26-28 decembrie a  participat la ºedinþele
Sfântului Sinod al Patriarhiei Moscovei.

AGENDA
DE

LUCRU A
ÎPS

VLADIMIR 
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Actualmente criza
social-economicã din
Republica Moldova,
imigraþia intensivã peste
hotarele ei aduc cu sine
ºi fenomene negative ca
turismul sexual, busi-
ness pornografic, majo-
rarea consumului de
bãuturi spirtoase,
creºterea numãrului de
narcomani. Aceste feno-
mene au avut ºi o mare
pondere în rãspândirea
bolii SIDA narcomaniei
ºi ma-ladiilor sexual
tran-smisibile. 

SIDA este o
problemã globalã, ce a
afectat toate þãrile lumii,
devenind un pericol pen-
tru întreaga omenire.

În R. Moldova
depistarea infectãrilor cu
HIV/SIDA este într-o
continuã creºtere. La
etapa actualã sunt infec-
taþi mai bine de 1500 de
oameni cu virusul
HIV/SIDA, sunt înregis-
traþi circa 45000 de nar-
comani, iar cei contami-

naþi de maladia Sifilis
sunt peste 8000 de
oameni anual.

Asociaþia Naþionalã
pentru Sãnãtatea
Familiei �CASTITAS� a
fost fondatã pe data de
27 aprilie 2000 la
Chiºinãu ºi este o orga-
nizaþie obºteascã, repub-
licanã, non-profit, negu-
vernamentalã, apoliticã,
constituitã prin libera
manifestare a voinþei
persoanelor asociate, în
vederea realizãrii în

comun a scopurilor
determinate:

- profilaxia ºi combat-
erea maladiei SIDA ºi a
infecþiilor sexual-trans-

misibile;
- informarea populaþiei

despre infecþia
HIV/SIDA ºi a infecþi-
ilor sexual-transmisibile,
mijloacele de prevenire
a lor;

- promovarea modului
de viaþã sãnãtos ca o
normã a vieþii pentru
prosperarea perso-nalã
ºi a comunitãþii;
- instruirea populaþiei ºi

îndeosebi a tinerilor,
pentru conºtientizarea
pericolului maladiei

SIDA ºi a infecþiilor sex-
ual-transmisibile;

-susþinerea ºi apãrarea
drepturilor bolnavilor
neglijaþi de societate;

- acordarea de asistenþã
psihologicã ºi moralã
pentru integrarea în viaþa
comunitãþii a bolnavilor
marginalizaþi;
- familiarizarea tineretu-
lui cu metodele de profi-
laxie a infecþiilor sexual-
tansmisibile prin prisma
tradiþiilor spiritual-con-
fesionale ale poporului
nostru;

- propagarea printre
tineri a idealului familiei
care este celula ºi
izvorul vieþii pe pãmânt,
temelia vieþii în societate
ºi mijloc de salvare a
societãþii contemporane;
- promovarea sentimen-

tului responsabi-litãþii
pentru sãnãtatea fami-
liei, a individului ºi a
comunitãþii, etc.

În acest sens deja se
activeazã, organizându-
se lecþii, seminare, con-
ferinþe pentru iniþierea ºi
sensibilizarea populaþiei.

Dl Arcadie Covaliov,
preºedintele Asociaþiei,
ne-a comunicat cã în

perioada lunilor

octombrie-noiembrie
2000 în mun. Chiºinãu
s-a organizat un maraton
de informare-educare,
profilaxie ºi comba-tere
Anti-SIDA.

Au avut loc 22 întâlniri
în mai multe ºcoli,
întrunind elevii claselor
VIII � XII, corpul didac-
tic ºi medical, conducã-
torii sectorului public
local.

La acest maraton a par-
ticipat activ ºi Biserica

Ortodoxã din Moldova,

prin reprezentantul sãu,
pr. Vasile CIOBANU,
consilierul cultural al
Mitropoliei Chiºinãului
ºi a întregii Moldove.

Rezultatele mara-
tonului au fost apreciate
mult de Primãria
municipiului Chiºinãu,
aducând sincere ºi pro-
funde mulþumiri
Bisericii noastre strã-
moºeºti pentru colabo-
rarea în acest sens.

Octavian MOªIN

Secvenþã de la una din lecþiile oarganizate de
�CASTITAS�

Vorbeºte  pr. Vasile Ciobanu, consilier cultu-
ral al Mitropoliei Chiºinãului ºi al întregii

Moldove, în timpul unei reuniuni  �CASTITAS�

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ PENTRU SÃNÃTATEA FAMILIEI �CASTITAS�

! POªTA REDACÞIEI     *
Bunã ziua, dragã redacþie.
Mai întâi aº vrea sã mã

prezint. 
Mã numesc Panaiti

Haritina, locuiesc în  comu-
na  Iordanovca, judeþul
Lãpuºna, ºi învãþ în clasa a
X. Sunt ºi coristã, cânt în
corul  bisericii din sat.

Nu demult am aflat
despre existenþa ziarului
�Curierul Ortodox�. Sincerã
sã fiu, m-am bucurat foarte
mult când am aflat de acest
ziar. Sunt foarte bucuroasã
cã mai  existã  oameni cu
suflet mare. Cu pãrere de
rãu, aºa oameni se întâlnesc
foarte rar. Astãzi tot mai
mulþi au grija  banului, cãci
acesta este la putere, iar de
Dumnezeu îºi aduc aminte
doar când au vreo nenoro-
cire.
Eu îl iubesc pe  Dumnezeu,
iubesc ºi oamenii, ºi aceastã
dragoste am încercat sã o
exprim în poezie. Nu ºtiu pe
cât de reuºite sunt cele douã
poezii pe care vi le trimit, în
caz cã prezintã interes ºi
pentru cititori vã rog sã le
publicaþi.

NOTA REDACÞIEI.
Vã mulþumim, stimatã

Haritina, pentru cuvintele
frumoase spuse la adresa
redacþiei �Curierului
Ortodox�. Aºteptãm ºi în
continuare materiale despre
viaþa creºtinilor din comuna
în care locuiþi. Am selectat
câteva strofe din poeziile pe
care ni le-aþi trimis, care ni
s-au pãrut mai reuºite:

OMULUI

Omule,  sã ei
aminte bine:

Cât trãieºti sã faci
doare bine,

Cã la cer când vei
urca 

Mila Domnului te
va urma.

DESPRE MÃRTURISIRE: 

La Bisericã când mergi
ªtii tu sã te mãrturiseºti?
Tot pãcatul ca sã-l spui
În faþa Domnului.

O NOUÃ  SCULPTURÃ ÎN
ZONA COMPLEXULUI

CATEDRALEI 
�NAªTEREA DOMNULUI�

DIN CHIªINÃU
Dupã cum am informat cititorii noºtri, în zilele de 25-26

octombrie, ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chiºinãului ºi întregii
Moldove, a vizitat, în componenþa uneu delegaþii oficiale a
Republicii Moldova, oraºul Sfânt Ierusalim.

Delegaþia moldoveneascã a înmânat atunci patriarhului
Ierusalimului ºi sculptura �Blândul Pãstor�, realizatã de plas-

ticianul moldovean Iurie
Canaºin.

Dupã cum am aflat
recent, acelaºi autor pre-
conizeazã sã realizeze
încã o sculpturã a
�Blândului Pãstor�, care
va fi instalatã în zona
complexului �Naºterea
Domnului�, între cate-
dralã ºi clopotniþã.
Sculptura va fi realizatã
din bronz ºi va avea o
înãlþime de circa 3,6 m.

În imagine: dl Mihai
Balan, ambasadorul Re-
publicii Moldova în Is-
rael, ºi plasticianul Iurie
Canaºin, autorul sculp-
turii �Bunul Pãstor�. 

STIMAÞI

CITITORI,  

Vã anunþãm cã
continuã

abonarea la
ziarul     Biser ici i

Ortodoxe din
Republ ica

Moldova,  dar ºi
z iarul  d-stru

�Curierul

Ortodox� pentru
anul  2001.

Puteþ i  sã Vã
abonaþi  la  or ice
of iciu poºtal  din

republ icã.
Nu rataþ i  ºansa

de a avea la dis-
poziþ ie  o sursã

de informare
demnã de în-

credere.
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Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, numitã popular
Crãciun, a cunoscut de-a lungul veacurilor o situaþie
aparte faþa de celelalte sãrbãtori domneºti, atât
datoritã importanþei ei, cât ºi

prin modul de cele-
brare în viaþa creºtinilor de pretutin-
deni. Se ºtie cã pânã în veacul al IV-lea
Crãciunul se sãrbãtorea o datã cu
Boboteaza, la 6 ianuarie. Abia din secolul al IV-lea
se praznuieºte în întreaga creºtinãtate Naºterea
Domnului la 25 decembrie (stil vechi) 

Numele popular al sãrbãtorii - Crãciun - are mai
multe explicaþii. Majoritatea cercetãtorilor consi-
derã cã derivã din calatio, o sarbãtoare romanã de la

începutul anului, când se anunþau sarbãtorile de
peste an. Datoritã faptului cã în primele veacuri
creºtine Naºterea Domnului se prãznuia, aºa cum
am arãtat, la 6 ianuarie, atunci se anunþau data
Paºtilor ºi ale altor sãrbãtori de peste an, dându-i-se
numele vechii sãrbãtori calatio. De altfel, acest obi-
cei s-a pãstrat pânã în zilele noastre, distribuirea ca-
lendarelor religioase nefiind altceva decât un mod
modern de a anunþa sarbãtorile din cursul anului. O
serie de traditii însoþesc celebrarea Naºterii
Domnului. Aceste tradiþii diferã de la un popor la
altul, dar pretutindeni întâlnim obiceiul de a înãlþa
imnuri religioase cu referire la evenimentul
Întrupãrii Domnului. La români aceastã traditie
îmbracã un aspect deosebit - colindatul. 

COLINDATUL ESTE UN 
OBICEI STRÃVECHI

Cei dintâi colindãtori au fost pãstorii care au
venit la peºtera luminatã unde S-a nãscut Pruncul
Iisus ºi, bucurându-se de acest semn ceresc ºi de
glasul îngerilor, au vestit degrabã în cetatea
Betleemului minunea la care au fost martori.
Colindul este o nepreþuitã zestre spirituala, pe care o
moºtenim din moºi-strãmoºi. El este sfânt, pentru cã
transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu.
Dar colindul este ºi bun, pentru cã aceastã veste are
menirea sã slujeascã vieþii, sã aducã atâta bine în
lume ºi între oameni. Din vremuri vechi, colindele,
datinile ºi obiceiurile noastre de Crãciun au fost o
adevãratã ºcoalã de virtuþi morale, întãrind
simþãmintele de frãþietate ºi de bunã înþelegere. 

Colindãtorii le cântã cu încredinþarea cã sunt solii
unei lumi mai bune, cu binecuvântarea Domnului

care a venit între noi ��Sã se nascã ºi sã creascã, sã
ne mântuiascã��. Colindele ne înalþã sufleteºte,
ne înnoiesc

fãptura interioarã, ne
apropie unii de alþii, ne fac mai buni, mai iubitori,
mai iertãtori, mai credincioºi, într-un cuvânt ne
picurã în suflete acea liniºte ºi acel echilibru moral
ce ne este atât de necesar în cãlãtoria vietii, pentru
cã ne transmit acel mesaj divin pe care l-au vestit
întâia oarã îngerii pãstorilor de lângã Betleem:
��Iatã vã binevestesc vouã bucurie mare, care va fi
pentru tot poporul. Cã vi s-a nãscut astãzi
Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui
David...Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe
pãmânt pace, între oameni bunãvoire!�� (Luca 2,10-
14). 

ÎN ANII DE COMUNISM  S-AU
ÎNCERCAT MULTE TERTIPURI
PRIN CARE OAMENII SÃ FIE 

ÎNDEPÃRTAÞI DE 
ADEVÃRATUL SENS ªI

SEMNIFICAÞIE A CRÃCIUNULUI

Astfel, Moº Crãciun (imaginea atât de popularã
a Sfântului Ierarh Nicolae) a fost înlocuit cu Moº
Gerila. Dupã substituirea numelui, sosirea lui Moº
Gerila a fost deplasatã cãtre sfârºitul anului: în loc
de 24-25 decembrie, copiii au fost puºi sã-l aºtepte
pe Moº de Anul Nou. Aceastã  întârziere urmãrea sã
mute atenþia colectivã de la data de 25 decembrie
spre 31 decembrie, Revelionul devenind unica mare
sãrbãtoare de iarnã. Împinsã în uitare, sãrbãtoarea
Naºterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos ar fi tre-
buit sã disparã de pe scena oficialã, iar cadenþa

tradiþiei era retezatã printr-o schimbare a datelor.
Între Moº Crãciun, devenit Moº Gerila, ºi Naºterea
Domnului Iisus Hristos nu se întrezãrea nici o legã-
turã. 

ªi alte tradiþii de iarna s-a încercat a fi schimbate.
Pluguºorul s-a transformat într-o scandare de
osanale, asurzitã ici-colo de mugetul buhaiului ºi de
clinchetele frenetice ale clopoþeilor. Corul ºi poc-
netele de bici animau atmosfera de recunoºtinþã
tovãrãºeascã. De asemenea, Sorcova a devenit un
mesaj laudativ. Urãrile de Anul Nou sfârºeau în ace-
leaºi cliºee: �Sã vã dea Domnul tot ce doriti!� se

transformase în �Sã vã dea viaþa tot ce doriþi!�. 
O parte din colinde, care erau prea

legate de Crãciun, au fost uitate. Ele au
rãmas vii însã în foarte multe zone din
t a r ã .

Nici o clipã
comunismul impus nu a însemnat pierderea

identitãþii spirituale  a poporului nostru. Postul,
rugãciunea, purificarea spiritualã prin Sfintele
Taine, bucuria colindelor, nãdejdea în milostivirea

lui Dumnezeu l-au însoþit pe român, dându-i sper-
anþe pentru viitor. 

Însã acum, sãrbãtorile dedicate Naºterii ºi
Botezului Domnului ºi-au schimbat semnificaþia
sub înrâurirea societãþii de consum. 

MOª CRÃCIUN DE ASTÃZI
AMENINÞÃ SÃ DEVINÃ O

VEDETÃ SUPRASOLICITATÃ A
ZILELOR DE IARNÃ, EL

AJUNGE TREPTAT PURTÃ-
TORUL DE DRAPEL AL UNUI

INTERES STRICT COMERCIAL

Moº Crãciun, imaginea blândului ºi bunului
Sfânt Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, iubitor de
copii, pare sã devinã ceea ce Moº Gerilã nu reuºise
în întregime: o mascotã aureolatã de un farmec ier-
natic aptã sã vândã orice oricui, la simpla sa apariþie.
Cei mai mulþi copii ºtiu o mulþime de poveºti despre
Moº Craciun ºi aproape nimic despre Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. 

Astãzi, peste figura naþionalã ºi profund impreg-
nata de mesajul creºtin a lui Moº Crãciun, s-au
suprapus, suverane, trãsãturile unui Santa Claus uni-
versal. Ziua Crãciunului a devenit o zi a îmbuibãrii,
bãutului ºi privitului la televizor. Cei mai mulþi aºa-
ziºi creºtini, nici mãcar nu mai trec pe la bisericã în
ziua de Crãciun. Perioada premergãtoare
Crãciunului a devenit un fel de cursã con-
tracronometru pentru a cheltui bani pentru cadouri,
pentru a fi gata pentru ziua de Crãciun, uitând însã
cã a fi pregãtiþi pentru Crãciun înseamnã, în primul
rând, a fi pregãtiþi sã-l întâmpinãm pe Hristos Cel
Întrupat în peºtera Betleemului, în sufletele ºi
trupurile noastre. 

Cum putem rezista acestui val de secularizare a
vieþii noastre, care tinde sa transforme tradiþii, va-
lori, sentimente ºi credinþã într-un soi de amalgam
care nu are decât un singur þel: puterea banului? 

Rãspunsul nu este decât unul singur: împlinind
voia lui Dumnezeu cea Sfântã, adicã unindu-ne cu
Dumnezeu în Sfânta Bisericã! ªi ce prilej mai
potrivit pentru aceasta decât Naºterea Domnului! 

Preot Anton Frunzã 

TRADIÞII DE CRÃCIUN

TRADIÞII DE CRÃCIUN

Preoþii ºi enoriaºii bisericii Sf. Dumitru din
Chiºinãu primesc colindãtorii

Micii colindãtori vestind Naºterea Domnului

Pluguºorul este o altã tradiþie legatã de 
sãrbãtorile de iarnã
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OMUL RA|IONAL
1. Oamenii se
socotesc ra\io-nali,
]ns= pe nedrept, c=ci
nu sunt ra\ionali.
Unii au ]nv=\at
cuvintele [i c=r\ile
vechilor ]n\elep\i.
Dar ra\ionali sunt
numai  aceia, care au
sufletul ra\ional,
pot s= deosebeasc=
ce este binele [i ce
este r=ul, se fe-
resc de cele rele [i
v=t=m=toare sufletului [i toat= grija o
au spre cele bune [i folositoare sufle-
tului; iar acestea le s=v`r[esc cu mult=
mul\umire lui Dumnezeu.
2. Omul cu adev=rat ra\ional are o sin-
gur= grij=: s= asculte de Dumnezeul
tuturor [i s=-L plac=; [i numai la aceas-
ta ][i deprinde sufletul s=u: cum s=-I
plac= lui Dumnezeu, mul\umindu-L, pen-
tru  o a[a de mare purtare de grij= [i
pentru c`rmuirea tuturor, orice soart=
ar avea el ]n via\=. Pentru c= e nepotriv-
it s= mul\umim pentru s=n=tatea
trupului doctorilor, care ne dau leacuri
amare [i nepl=cute, iar  lui Dumnezeu s=

nu-I mul\umim pentru cele ce ni se par
nou= grele [i s= nu cunoa[tem c= toate
ni se ]nt`mpl= cum trebuie, spre folosul
nostru [i dup= purtarea Lui de grij=.
C=ci ]n cuno[tin\a [i credin\a cea c=tre
Dumnezeu st= m`ntuirea [i
des=v`r[irea sufletului.
3. Am primit de la Dumnezeu puteri vir-
tuoase [i foarte mari: ]nfr�narea,
suferirea r=ului, neprih=nirea,
st=ruin\a. r=bdarea [i cele asemenea,
care ne ajut= s= ne ]mpotri-vim [i s=
lupt=m ]mpotriva celor rele. Av`nd la
]ndem`n= puterile acestea [i pun`ndu-
le la lucru, socotim c= nimic nu ni se va
mai ]nt`mpla nepl=cut, dureros sau
nesuferit. Credem atunci c= toate-s
omene[ti [i se biruiesc de virtu\ile
noastre. Nu se g`ndesc la acestea ]ns=
cei ne]n\eleg=tori; de aceea ei nici nu pri-
cep c= toate ni se fac spre bine [i pre-
cum se cuvine pentru folosul nostru, ca
s= str=luceasc= virtu\ile noastre [i s=
ne ]ncunun=m de la Dumnezeu.

Sf. Antonie cel Mare

PAGINI DIN FILOCALIE

Trebuia, cu alte cuvinte, ca împã-
carea între Dumnezeu ºi om sã se facã
nu numai prin fapta lui Dumnezeu, ci
ºi a omului. De aceea s-a fãcut Fiul lui
Dumnezeu ºi om, ca sã lucreze în
numele oamenilor, dar fapta Lui, ca a
Celui ce era ºi Dumnezeu, sã aibã un
preþ care sã covârºeasca vina tuturor
oamenilor.

Al doilea motiv pentru care S-a
întrupat Fiul lui Dumnezeu a fost ca sã
ne arate cã dragostea Lui faþã de noi e
aºa de mare, cã El nu mai stã departe
de noi, ci se face om, ia firea noastrã ºi
vine între noi ca sã ne înveþe faþã cãtre
faþã. Prin aceasta Dumnezeu ne-a arã-

tat dragostea Sa ºi ne-a dat pildã de
cum trebuie sã se poarte un om ade-
vãrat ca sã placã lui Dumnezeu. 

Al treilea motiv al Întrupãrii este al
unirii firii dumnezeieºti cu firea ome-
neascã. Fiul lui Dumnezeu s-a mai
întrupat ºi ca, unind firea noastrã cu
firea Sa divinã, fãcând-o firea lui
Însuºi, ea sã nu mai poatã sã se
depãrteze de Dumnezeu, sã nu mai
poatã sã lucreze împotriva Lui. În
acelaºi timp, numai aºa a putut sã

scape cu adevãrat ºi pentru totdeauna
firea omeneascã de stricãciune ºi de
moarte, unind-o strâns cu Sine, Cel ce
este izvorul nestricãciunii ºi al
nemuririi. 

Ca o concluzie, cea mai potri-vitã
definiþie a Naºterii Domnului este cea
datã de Sf. Atanasie cel Mare:
��Dumnezeu S-a fãcut om pentru ca
omul sã se îndumnezeiascã.�� De
aceea, în cântãrile bisericeºti,
Naºterea Domnului este slãvitã ca
fiind începutul mântuirii noastre,
Lumina cea nouã a cunoºtintei pe care
ne-a adus-o Hristos, Soarele Dreptãþii.
(Troparul Naºterii Domnului).
Naºterea Domnului se cuvine sã fie,
pentru toþi creºtinii, un prilej de
înnoire spiritualã prin postul pre-
mergãtor, prin rugãciune, prin fapte
bune ºi de unire cu Hristos prin Taina
Spovedaniei ºi a Împãrtãºaniei.

Astfel pregãtiþi duhovniceºte sã
întâmpinãm pe Mântuitorul dupã
îndemnul Bisericii: ��Hristos se naºte,
slãviþi-L! Hristos din ceruri, întâmp-
inaþi-L!�� 

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului este
celebrarea dragostei pe care
Dumnezeu a arãtat-o lumii, ºi, din
acest motiv, se cuvine sa arãtãm ºi noi
dragoste faþã de semenii noºtri fiind
mai buni, mai îngãduitori unii cu alþii,
fãcând fapte de milostenie ºi daruri nu
numai celor dragi, ci ºi celor  neaju-
toraþi ºi singuri. 

Timpul Crãciunului este timpul cel
mai potrivit în care trebuie sã ne
aducem aminte de iubirea lui
Dumnezeu faþã de oameni ºi în care
suntem chemaþi ºi noi sã arãtãm iubire
ºi bunãtate în jurul nostru, aºa cum ne
îndeamnã frumos colinda: 

Acum te las, fii s=n=tos 
{i vesel de Cr=ciun, 
Dar nu uita c`nd e[ti voios, 
Cre[tine, s= fii bun! 

Preot Anton Frunzã 

MOTIVELE ÎNTRUPÃRII FIULUI LUI DUMNEZEU

DE CR+CIUN

Lângã pruncul mic, Iisus,
îngeri coborau de sus
ºi pãstorii se închinau,
magii daruri aduceau.

Azi, în ziua de Crãciun,
Dumnezeul nostru bun
L-a trimis pe Fiul Sãu
Sã ne mântuie de rãu.

Azi, în ziua de Crãciun,
noi, cu sufletul mai bun
Domnului Îi mulþumim,
sãnãtate vã dorim!

Preoteasa Florica Batu-Ichim,
din volumul

��Poeme din Grãdina Lumii.��

(începutul în pag. 1)
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- Valerii Borisovici, ce v-a
adus la aceastã
descoperire?
- De mulþi ani în practica

tratãrii dereglãrilor funcþi-
ilor nevrotice, adicã a
nevrozelor, se foloseºte
metoda autohipnozei, sau,
cum mai este numitã, me-
ditaþia. Aceastã metodã,
dupã pãrerea specialiºtilor,
dã niºte rezultate favorabile.
Noi am hotãrât sã cercetãm
în laboratorul nostru proce-
sele ce au loc în acest timp
în scoarþa cerebralã. Am
scos electroencefalograma
ºi am constatat cã în timpul
me-ditaþiei în scoarþa cere-
bralã se declanºeazã mecan-
ismele de excitare. ªi într-o
bunã zi noi ne-am pus între-
barea: dar ce se petrece cu
creierul atunci când omul se
roagã?

- Unii adepþi ai
diverselor ºcoli de yoga
susþin cã meditaþia este

aceeaºi rugãciune, aceeaºi
comunicare cu Dumnezeu.

- Nu este nici pe departe
aºa, dupã cum am constatat
noi în cercetãrile noastre.
Pentru acurateþea experi-
mentului noi l-am invitat pe
egumenul unei mãnãstiri ºi
am înregistrat electroence-
falograma lui în timpul
rugãciunii. Rezultatul ne-a
impresio-nat. Noi am con-
statat cã, deºi în deplinã
conºtiinþã, în stare de rugã-
ciune scoarþa cerebralã a
unui cãlugãr ortodox este
complet deconectatã...
Omul  se ruga,  în acelaºi
timp  lipsea cu desãvârºire
impulsul electric, care tre-
buia sã dea  dovadã despre
activitatea scoarþei cere-
brale. Adicã noi am con-
statat deconectarea totalã a
creierului, cu toate cã omul
se afla  în stare de veghe.
Am numit acest fenomen a
patra stare a omului. Pânã
la descoperirea noastrã
ºtiinþa cunoºtea trei stãri ale
conºtiinþei umane: starea de
veghe, somnul lent ºi som-
nul rapid, care se deosebesc
unul de altul prin caracterul
impulsurilor electrice în
scoarþã. Acum  am cunoscut

încã o stare - lipsa  activ-
itãþii electrice a scoarþei
creierului în timp ce omul
era în deplinã conºtiinþã.

- Orice rugãciune e
însoþitã anume de o astfel
de deconectare a activitãþii
scoarþei cerebrale? Aþi avut
ocazia sã cercetaþi activi-
tatea creierului în timpul
rugãciunii la reprezentanþii
altor religii ºi confesiuni?

- Noi am înregistrat elec-
troencefalograma unui preot
catolic. În acest caz, n-am
constatat o deconectare
desãvârºitã a scoarþei, cu
toate cã existau niºte tend-
inþe. El însuºi a recunoscut
cã creºtinii ortodocºi sunt
niºte rugãtori mult mai
adânci decât catolicii, cã
numai aici s-a pãstrat practi-
ca rugãciunii neîntrerupte a
lui Iisus, anume  printre
cãlugãri. Am mai  invitat
un slujitor musulman ºi un
reprezentant al bisericii
protestante, dar ei nu au
rãspuns invitaþiei.

Cercetãrile noastre ne-au
oferit ºansa sã facem ºi alte
descoperiri. Aºa am putut
constata cã melancolia,
muzica rock ºi cea de dis-
cotecã îl îndepãrteazã pe om

de starea de armonie,
provocând în scoarþa cere-
bralã impulsuri electrice
înrudite cu crizele de
epilepsie.

Deoarece s-au constatat
cele patru stãri fiziologice
ale omului, cred cã ele toate
ar trebui sã fie cunoscute de
om pentru a le face parte din
viaþa noastrã. Lipsa uneia
dintre ele pro-babil cã
încalcã dezvoltarea armo-
nioasã a omului, ceea ce
poate duce la degradare ºi
boalã. De aceea,  îndrãznesc
sã spun cã a patra stare îi
permite ºi îl ajutã pe omul
sã rãmânã om!

A consemnat Valentina
Kazac, Sanct-Petersburg.

Comentariul nostru:

Aceastã descoperire
ºtiinþificã, într-un domeniu
atât de sensibil, credem cã
confirmã învãþãtura orto-
doxã despre rugãciunea
neîncetatã  sau a inimii.

Sfinþii Pãrinþi descriu
aceastã stare ca pe o golire
totalã de gânduri ºi
închipuiri, chiar ºi de cele
bune, pentru a face loc
Duhului Sfânt. Sf. Simeon
Noul Teolog spune cã �cel

ce nu vede nimic (la rugã-
ciune) vede pe Dumnezeu�,
iar Sf. Maxim
Mãrturisitorul spune cã
�rugãciunea desface mintea
de toate înþelesurile ºi o
înfãþiºeazã goalã lui
Dumnezeu�. 

Electroencefalograma nu
a înregistrat vreo lucrare a
creierului în timpul rugã-
ciunii, deoarece, în confor-
mitate cu învãþãtura orto-
doxã, nu omul este cel care
se roagã, ci Duhul Sfânt,
dupã cuvintele Sf. Ap.
Pavel: �De asemenea ºi
Duhul vine în ajutor slãbi-
ciunii noastre, cãci noi nu
ºtim sã ne rugãm cum tre-
buie, ci Însuºi Duhul Se
roagã pentru noi cu suspine
negrãite� (Rom.8,26).

În romano-catolicism nu
s-a dezvoltat aceastã învãþã-
turã despre rugã-ciune.
Ignatie  Loyola, considerat
de ei sfânt,  recomandã ca în
timpul rugã-ciunii omul sã-
ºi închipuie flãcãrile iadu-
lui, patimile Mântuitorului
sau pe Hristos în slavã. O
astfel de rugãciune, în care
imaginaþia iritã simþurile,
duce uºor la plânsul isteric
ºi stãrile de falsã smerenie.

A PATRA STARE A OMULUI?
La o conferinþã a oamenilor de ºtiinþã relativ recentã, care a avut loc în Universitatea din Arizona, SUA cu titlul �Ultimele
performanþe ale ºtiinþei în domeniul cunoaºterii despre conºtiinþã�, au fost publicate tezele unui savant petersburghez, doc-
tor în ºtiinþe biologice ºi candidat în medicinã, prezidentul Asociaþiei de psihopuncturã din Sanct-Petersburg, conducãtorul
laboratorului de psihofiziologie a Institutului Psihoneurologic �V. M Behterov�, profesorul V. B. Slezin ºi a candidatului în
ºtiinþe medicale I. I. Rîbin în aceste teze, care au stârnit interesul savanþilor din diverse þãri ºi orientãri ºtiinþifice, este vorba
de descoperirea unii fenomen neobiºnuit (ºi unic) - despre starea deosebitã a omului în timpul rugãciunii. Mai amãnunþit
despre aceastã descoperire ºtiinþificã ne povesteºte chiar unul din autorii acestei cercetãri, D-l V. B. Slezin.

Adevãruri de credinþã
descoperite ºi pe calea ºtiinþei

O echipã de savanþi: Allan Wilson de la Berkeley,
Rebecca Cann de  la Universitatea Hawai ºi Marck
Stonecking de  la Berckeley, relateazã experimentele

purtate pe ADN-ul a 147 de indivizi, luaþi din 5 regi-
uni geografice diferite ale lumii: �Nu s-a examinat
ADN-ul din nucleul celular, ci cel mitocondric, mito-
condriile fiind substructuri furnizoare de energie ale
celulei. Motivul: cromozomii nucleici ai unui individ
provin din ambii pãrinþi ºi amestecul lor are loc cu
fiecare    generaþie.    ADN-ul mitocondrial din sper-
matozoid nu supravieþuieºte dupã fertilizare, ceea ce
înseamnã cã aºa numitul ADN matern se pãstreazã

intact ºi se transmite intact generaþie dupã generaþie.
De fapt nu chiar intact, au loc ºi mutaþii, dar acestea se
petrec la perioade fixe, cunoscute deja de biologi. Ei
bine, tocmai mãsurând aceste mutaþii pe diferite
exemplare umane de astãzi se poate stabili dacã existã,
în timp, o convergenþã ºi dacã  da,  cum s-a petrecut

desprinderea�.
Au fost prelevate 147 de mostre de ADN matern,

�forfecate� cu enzime de restricþie, comparate frag-
mentele, iar rezultatele au fost trecute pe calculator -
spre a se încerca construirea unui fel de arbore
genealogic pentru fiecare exemplar uman.

Spre   surprinderea   tuturor, diferenþele au fost
atât de mici, încât concluzia unei molecule comune
de acid dezoxiribonucleic mitocondrial s-a impus de

la sine. Cu alte cuvinte, calculatorul ºi întregul
experiment, purtat cu mare acurateþe, indicã, pentru
toþi cei 147 de indivizi, luaþi de pe continente
diferite, un strãmoº matern comun. Un fel de Eva,
extrapoleazã biologii, nu singurul exemplar care,
datoritã unui ºir de ºanse, a reuºit sã-ºi prelungeascã

ºi sã-ºi dezvolte �coroana� arborelui genealogic,
producând, la fiecare generaþie, un urmaº de sex
feminin. Mai   mult,   extrapolând. mai departe, fap-
tul cã cei 147 de indivizi aleºi pentru experiment
reprezintã rase ºi grupuri diferite, creºte posibili-
tatea   ca  absolut  toþi membrii societãþii umane
actuale sã aibã o sorginte comunã.

(Revista �Magazin�)

NU EXISTÃ EVOLUÞIE A OMULUI.
EVA ESTE SINGURUL STRÃMOª AL NOSTRU!
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Învãluit în nori, anul pãºea grãbit spre
sfârºitul sãu. Din cerul alb-cenuºiu

Cãdeau fãrã sfârºit fulgi mari de ninsoare,
albind pãmântul. Se apropia Crãciunul. 

Oamenii din oraº erau toþi  în veselia ce o
aducea  în suflete frumoasa sãrbãtoare,
lãsatã sã lumineze cu strãlucirea sa cele mai
întunecate zile din an. Numai într-o cãsuþã
sãrmanã de la marginea oraºului, cu focul
de vreascuri mereu în stingere, o biatã
mamã plângea cu  amãrãciune lângã pãtucul
copilaºului ei, care zãcea bolnav, ºi se  ruga
din adâncul inimii  sale lui Dumnezeu sã-i
mântuiascã copilul de boalã.
Pe când se ruga, cu ochii spre cerul întunecat
ºi cu lacrimile râurind pe obrajii slãbiþi, un
înger cu pãr de aur ºi haina þesutã din sclipiri
de stele se arãtã la fereastra înfloritã cu flori
argintii de gheaþã ºi vorbi mângâios mamei
biruite de jale:

�Dumnezeu cunoaºte credinþa ta cea tare ºi
þi-a ascultat rugãciunea. Copilul tãu  se va
vindeca; dar trebuie sã-i aduci din pãdure o
ramurã dintr-un copac cu frunza veºnic vie!�
ªi, rostind aceste vorbe, îngerul se pierdu în
gol.

Uluitã, dar cu  inima plinã de nãdejde ºi
bucurie nesfârºitã, mama porni îndatã în
cãutarea copacului minunat.

Afarã, Crivãþul bãtea nãvalnic pornit sã
dãrâme lumea în calea lui, spulberând zãpa-
da în vãzduh ºi îngrãmãdind-o în nãmeþi.
Mama înota cu greu, dar neoprit prin nãmeþii
de zãpadã ce-i ajungeau pânã la genunchi.
Trebuia sã-ºi scape de la moarte odrasla
scumpã! ªi gândul acesta o fãcea sã nu simtã
frigul amarnic ce-o pãtrundea pânã la oase
prin hainele-I sãrace, nici oboseala. Mergea

înainte cu o tãrie ce numai dragostea de
mamã o poate da.

Dupã ce se depãrtã bine de oraº ºi de zgo-
motul oraºului, la o margine de drum întâlni

un trandafir sãlbatic zgribulit.
- Încotro þi-i drumul, femeie bunã? o între-

bã trandafirul suspinând trist din frunzele-i
uscate.
- Merg sã caut copacul cu frunza mereu

verde pentru copilaºul meu bolnav de
moarte, dar nu ºtiu încotro s-o apuc! îi
rãspunse cu tristeþe mama.

- Te voi îndruma eu spre locul unde se aflã
copacul ce-l cauþi, rãspunse trandafirul, dar
te rog mai întâi încãlzeºte-mã la pieptul tãu,
cãci altfel voi pieri îngheþat!
- Mama cuprinse trandafirul, sângerându-se

cu spinii lui, ºi-l încãlzi cu cãldura trupului
ei pânã ce acesta se dezgheþã.

Mulþumindu-i  cu recunoºtinþã, trandafirul
îi arãtã poteca ce duce la locul unde creºte
copacul mereu verde.

Cu picioarele îngheþate, abia târându-ºi
paºii, sãrmana mamã urca neoprit poteca
întroienitã, dar cale lungã nu dãdu decât de
copaci cu ramurile dezbrãcate de frunze,
printre care vuia jalnic vântul de
miazãnoapte.  Plângând se ruga lui
Dumnezeu sã n-o pãrãseascã, s-o ajute sã
gãseascã copacul dãtãtor de sãnãtate. În timp
ce se ruga, auzi un vuiet stins ce venea de la
rãdãcina unui copac în preajma cãruia se
oprise. Cãutând cu ochii, zãri o biatã ciocâr-
lie zãcând degeratã în zãpadã. Cuprinsã de
milã, o luã ºi o încãlzi la pieptul ei pânã ce
pãsãrica prinse iarãºi viaþã.

Plinã de recunoºtinþã cã I-a salvat viaþa,
ciocârlia se înãlþã vioaie deasupra capului
mamei ºi începu a viersui cu voioºie:
�Un brad, sub stânci pe munte, tot verde,
plin de viaþã,    înfruntã falnic iarna sub flo-
rile de gheaþã.�
ªi, tot cântând aºa ºi zburând neostenit
dinaintea mamei, o cãlãuzi pânã sus unde
trona mãreþ bradul, rãspândind în  juru-i  o
mireasmã  deosebitã. Acolo o lãsã, ridicân-
du-se în înaltul cerului.

Pe când pãsãrica se pierdea în vãzduhul
alb-cenuºiu, o luminã învãlui preajma
bradului ºi în ea se arãtã, strãlucind, îngerul
sol al lui Dumnezeu, care o vestise pe mamã
cã ruga ei a fost ascultatã ºi copilul se va
tãmãdui. Îngerul rupsese o ramurã din brad
ºi, împodobind-o cu fire de aur din pãrul sãu
ºi cu luminiþe aprinse din lumina sfântã, o
dãdu mamei ca s-o ducã copilului ei.

Negrãit de  fericitã, mama mulþumi cu
smerenie îngerului ºi se întoarse cu grãbire
la copilaº. Când ajunse acasã, era tocmai
Ajunul Crãciunului�Copilul tot bolnav�
frig amarnic în casã.

Puse bradul la capul copilului ºi  minunea
se înfãptui: copilul se însãnãtoºi îndatã, iar
casa se umplu de strãlucire ºi cãldurã.
Amândoi mulþumirã cu lacrimi lui
Dumnezeu cã I-a bucurat dupã îndelunga
suferinþã.

Aºa a luat fiinþã primul pom de Crãciun ºi
de atunci este nelipsit din casele creºtinilor
în aceastã sãrbãtoare, ca simbol al sãnãtãþii,
speranþei ºi bucuriei, dând strãlucire serii
sfinte a naºterii lui Iisus.

Livia Someºfãlean, �Vis de Crãciun�

POVESTEA “POMULUI DE CRÃCIUN”

Colinda este un cântec de urare popular religios,
tradiþional, cântat de copii sau  chiar de  adulþii care co-
lindã, adicã merg din casã în casã, în ajun de Crãciun ºi
de Anul Nou. Orice colindã are un refren: “Florile Dalbe”,
“Leroi, Doamne”, etc.

Dupã pãrerea unor învãþaþi, refrenul “Leroi, Doamne”
derivã de la “Aleluia, Domine”.

Cuvântul “colind”, derivã de la slavonescul “kolenda”-
Anul Nou, de la latinescul “calendas”, în genere începutul
lunii ºi în special începutul anului agricol; tot de aci ºi
cuvântul “calendar”.

Unii grupeazã colindele în: religioase (cu subiecte din
Sfânta Scripturã) ºi profane sau lumeºti, ambele feluri
având caracter epic. Alþii le împart în: generale, care se
spun oricui, ºi speciale, care se spun unei anumite cate-
gorii de oameni: de exemplu Colindã de om cu trei feciori.
Prin unele provincii, colindele se spun ºi la alte sãrbãtori.

A.L. Ivela, �Dicþionar muzical ilustrat�

COLINDA

Corul scolii duminicale �Sf Dumitru� din Chiºinãu a
venit cu colinda la biserica �Sf. Ierarh Nicolae�
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Pe data de 19 decembrie 2000,
la  vârsta de 73 de ani, dupã o
boalã lungã a trecut în lumea celor
drepþi Patriarhul Ierusalimului ºi a
toatã Palestina Diodor I.

Preafericitul Diodor (Damian
G.  Karivalis) s-a nãscut la 14
august 1923 pe insula Hios.  Între
anii 1938 - 1943 învaþã la gimna-
ziul Frãþiei Sfântului Mormânt din
Ierusalim. La 4 martie 1944, de
cãtre Patriarhul Timotei, este
cãlugãrit cu numele Diodor.

La 22 septembrie, în Kuvuklia
Sfântului Mormânt, este hirotonit
ca ierodiacon de cãtre arhiepisco-
pul Vasile de Askalonia, dupã
aceea  a slujit  la bazilica �Naºterea
Mântuitorului� din Betleem.

La 5 octombrie 1947,  pe
Golgota, primeºte Hirotonia de
ieromonah de la arhiepiscopul
Irinarh al Diocezareei dupã ce  este
numit ca egumen al mãnãstirii
Pretoria din Ierusalim ºi secretar al
Comisiei pentru bunuri imobiliare.
În 1952, prin hotãrâre sinodalã,
este trimis  la Atena pentru conti-
nuarea studiilor universitare. Dupã
absolvirea Universitãþii din Atena
se reîntoarce la Ierusalim ºi este
numit ca profesor, bibliograf ºi
ahrivarius  la ºcoala Patriarhalã

�Sf.  Dumitru�.
Între  anii 1968 - 1969 a activat

ca ºef al Judecãþi bisericeºti ºi al
Dragomaniei Patriarhei.

La 10 noiembrie 1962, de la
patriarhul Benedict ºi membrii
Sfântului Siniod, a primit Hirotonia
de arhiepiscop al Ierapolei  cu cate-
dra la biserica �Sf. Apostoli� de pe
muntele Eleon.

În acelaºi an este numit epitrop
la Amman  ºi Iordania de Rãsãrit,
unde a activat fructuos întreþinând
din banii proprii biserica, ºcoala ºi
reºedinþa patriarhalã.

La 3(16) februarie 1981 este
ales ca succesor al patriarhului
Benedict I la catedra Sf. Iacov din
Ierusalim, iar la 16 februarie (1
martie)  în bazilica �Învierii
Domnului� a avut loc intronizarea
lui ca Patriarh al Ierusalimului ºi
întregii Palestine.

În perioada activitãþii pastorale
la catedra din Þara Sfântã, au con-
tinuat lucrãrile de reconstrucþie la
clãdirile patriarhiei, în special  la
Catedrala �Învierea Domnului�
din Ierusalim. Au fost construite  o
reºedinþã nouã, biserica �Sf.
Nicolae�, ºcoala patriarhiei, clãdi-
rea parohialã în Akaba (Iordania),
a fost restabilitã din ruine mãnã-
stirea  �Sf. Arhanghel Mihail� din
Iaffo (Tel-Aviv), a fost renovat
acoperiºul bazilicii �Naºterea
Mântuitorului� din Betleem.

În ultimii ani, Preafericitul
Diodor I, suferea de o boalã grea.
La 14 decembrie 2000, în urma
unui microinfarct, a fost internat la
spitalul �Haddas Ein-Karem� din
Ierusalim. În spital starea sãnãtãþii
Preafericitului s-a înrãutãþit ºi la 19

decembrie, de ziua Sf. Nicolae,   a
rãposat întru Domnul.

Slujba înmormântãrii a fost
sãvârºitã de cãtre Mitropolitul
Kornilii, în biserica �Sf.
Constantin ºi Elena� din
Ierusalim.

La serviciul divin au participat
episcopatul  Patriarhiei
Ierusalimului ºi reprezentanþi ai
Patriarhiei Ecumenice
(Mitropoliþii Iacov al Laodiceei ºi
Ghenadie al Sasimei); Patriarhiei
de Alexandria (Preafericitul
Patriarh Petru ºi mitropolitul
Hrisostom de Kartagena),
Patriarhia Moscovei (Mitropolitul
Iuvenalii de Krutiþk ºi Kolomna ºi
arhimandritul Teodosii (Vasnev)
,ºeful misiunii din Ierusalim),
Patriarhia Românã ( Teofan,
Mitropolitul Olteniei ºi arhiepis-
cop al Kraiovei ºi reprezentantul
patriarhiei Române în Þara Sfântã,
arhimandritul Ieronim). Au fost
prezenþi ºi reprezentanþii
Bisericilor Ciprului, Elladei,
Bisericii Armene, Bisericii Kopte,
Bisericii Siriene, Bisericii Melkite,
Bisericii Siro-catolice, Bisericii
Anglicane, Bisericii Evanghelico-
luterane ºi membrii corpului diplo-
matic acreditaþi în Þara Sfântã. 

Dupã serviciul divin proce-
siunea a mers pânã la mãnãstirea
greacã de pe muntele Eleon din
Galileia Micã (Ierusalim) la
reºedinþa patriarhalã, apoi au con-
tinuat drumul pânã la biserica �Sf.
Apostoli�,  în cripta cãreia se vor
odihni rãmãºiþele pãmânteºti ale
Preafericitului Diodor I.

Seviciul informativ al
Patriarhiei Moscovei

UN COMPLEX MISIONAR
MOBIL

Pe data de 18 octombrie, prin sfinþirea complexului mision-
ar  mobil, s-a împlinit visul care de trei ani frãmânta mintea
Preafericitului Alexii, patriarhul Moscovei. Este vorba despre
realizarea proiectului unei biserici misionare pe roþi. Trei ani
de zile au durat lucrãrile asupra schiþelor.  Dar abia în aprilie
2000 s-au gãsit mijloace financiare,  dupã care a urmat ºi
aprobarea proiectului. Doar douã luni au fost necesare pentru
realizarea proiectului.  Pentru aducerea la    bun sfârºit al

lucrãrilor au fost cheltuite  30 mln de ruble. Ministerul
Comunicaþiilor a devenit unicul sponsor al acestei lucrãri bine-
plãcute lui Dumnezeu, realizând în faptã visul patriarhului la
uzina �Voitovici�, cea mai bunã din cadrul ministerului.
Destinaþia principalã a  complexului mobil este activitatea
misionarã în raioanele îndepãrtate ale Rusiei. De acum
înainte, Sanctitatea Sa  va  avea posibilitatea  sã viziteze  cele
mai îndepãrtate parohii ale Bisericii Ortodoxe Ruse ºi sã se

întâlneascã cu credincioºii ortodocºi. Însã nu doar Patriarhul
va avea dreptul sã foloseascã acest complex mobil, care constã
din vagonul-bisericã ºi vagonul cãmin. La biserica pe roþi va fi
numit  un paroh ºi va fi elaborat un grafic al cãlãtoriilor
misionare. Pe  19 octombrie  complexul misionar mobil a ºi
plecat în prima sa misiune în regiunea Arhangelsk.

Joi, 14 decembrie 2000, a trecut în
lumea celor    drepþi arhimandritul
Anatolie Nastas. 

Pãrintele Anatolie (Gheorghe din
botez) s-a nãscut la 1 mai 1924 în

comuna Lozova, jud. Chiºinãu,

primind Sf. Botez în biserica �Sf.
Nicolae� din aceeaºi localitate. Din
1931 pânã în 1938 a fãcut studii în
scoalã, apoi a lucrat 6 ani la casa pã-
rinteascã. În 1944 a fost înrolat în
armatã, în care a slujit 3 ani, par-
ticipând ºi la cel de-al doilea rãzboi
Mondial.

În 1947 a intrat cã frate ascultãtor
la mãnãstirea Hâncu  pânã în 1951,
când a fost transferat la mãnãstirea
Suruceni. În anul 1956 a fost tuns în
cãlugãrie cu numele Anatolie, în
acelaºi an fiind hirotonit ca ierodia-
con de cãtre arhiepiscopul Nectarie.
Din 1958 pânã în 1980 lucreazã la
eparhia Chiºinãului în calitate de
ipodiacon, fiind apoi trimis ca dia-
con la catedralã.. De la 15 august
1985 e mutat la biserica �Inãlþarea
Domnului" din Chiºinãu. 

A fost hirotonit ieromonah, apoi
numit egumen. La 30 august 1989
primeºte hirotesia de  arhimandrit ºi

trimis ca duhovnic la mãnãstirea
Japca, de unde, in 1990, este trans-
ferat la mãnãstirea Cãpriana ca sluji-
tor al altarului ºi dascãl, fiind numit
ºi blagocin. În anul 1998   a iesit la
pensie, fiind nevoit sã  vinã  la
Chiºinãu, slujind pânã in ultima
clipã a vieþii la biserica �Sf.
Dumitru". 

Slujba înmormântãrii a fost
sãvârºitã de pãrintele arhimandrit
Ermoghen (Adam) împreunã cu un
sobor de preoþi  la biserica �Sf.
Dumitru� din Chiºinãu,  pe data de
16 decembrie.

A fost înmormântat pãrintele
Anatolie la cimitirul �Doina� din
Chiºinãu, în faþa bisericii noi.

Dumnezeu sã-l odihneascã pe
pãrintele arhimandrit Anatolie în
ceata celor drepþi. Amintirea lui va fi
pãstratã în veci  de cãtre  fii ºi fiicele
duhovniceºti, pe care i-a pãstorit cu
atâta dragoste ºi dãruire de sine.

PREAFERICITUL DIODOR-I,
PATRIARHUL IERUSALIMULUI 
A TRECUT LA CELE VEªNICE


